
ถั่วปากอา

รศ.นิพนธ ไชยมงคล

Broad Bean: Vicia faba L. (syn. Fab vulgaris) ชื่ออื่น ๆ Faba bean,
fava bean, horsebean, field bean, Winsor bean, tick bean and pig
bean วงศ Fabaceae (Leguminosae)
เปนพืชฤดูเดียว ปลูกเพื่อใชเมล็ดออน หรอืเมล็ดแก ประกอบอาหาร
เจริญเปนพุม สูง 50-180 เซนติเมตร ลํ าตนเปนเหล่ียม ใบมีลักษณะ
แบบ pinnately compound เม่ือแกจะเปล่ียนเปนสีดํ า รากเปนระบบราก
แกว ขนาดใหญ ดอกเจรญิตามมุมกานใบ เปนดอกสมบูรณเพศสีขาวหรือ
สมีวง จ ํานวน 2-6 ดอก เปนพืชผสมตัวเอง ฝกขนาดใหญ มีเมล็ด 4-6
เมล็ดตอฝก ขนาดของฝกแตกตางกันต้ังแต 15-30 เซนติเมตร เมล็ดมี

ลกัษณะกลมแบน ยาว 2-3 เซนติเมตร สายพันธุท่ีมีฝกขนาดเล็ก ( ขนาดความยาว 5-10 เซนติเมตร)
เมลด็มีลกัษณะกลม เสนผาศูนยกลาง 1 เซนติเมตร เมล็ดแกสีน้ํ าตาลออนหรือดํ า ใชประกอบอาหารผัก ตม
คั่วหรือทอด

แหลงปลูกที่สํ าคัญ ประเทศจีน อียิปต เอธิโอเปย อติาล ีและมอรอคโค
คุณคาทางโภชนาการ
เมล็ดประกอบดวย tannins , vicine หรอื convicine  ซ่ึงเปนสาเหตุของโรค flavism ดังน้ันกอนนํ ามาบริโภค
ควรทํ าใหสุกกอน  นอกจากนี้จะประกอบดวย คารโบไฮเดรท 50-60 % ของน้ํ าหนักแหง โปรตีน 22-36%
ไขมัน 1-2 %
ตารางท่ี 1 คุณคาทางโภชนาการ (มิลลิกรัม/สวนที่บริโภค 100 กรมั)

Ca P Fe Na K Vit. A
(IU)

Thia-
mine

Ribo-
flavin

Nia-cin Ascor-
bic
Acid

เมล็ดออน
สด 52 142 2.8 2 650 290 0.24 0.12 1.40 29.0
ตมสุก 47 121 2.5 1 422 280 0.28 0.10 1.30 17.0
บรรจุ
กระปอง

26 67 2.4 - 222 130 0.04 0.04 0.50 7.0

แชแข็ง 20 90 1.7 101 426 230 0.07 0.05 1.00 17.0
เมล็ดแก
สด 72 385 7.8 4 1529 ตํ ่ามาก 0.48 0.17 0.90 -
ตมสุก 29 154 3.1 - 612 - 0.13 0.06 0.70 -
ท่ีมา: Lolenz and Maynard 1980
สภาพแวดลอม
เจรญิไดดีในสภาพอุณหภูมิต่ํ า ในเขตรอนปลูกบนพื้นที่สูง อุณหภูมิท่ีเหมาะสมสํ าหรับการเจริญเติบโตอยู
ระหวาง 15-18 o ซ ทนทานตออุณหภูมิต่ํ า  4 o ซ และอณุหภูมิสูง 24 o ซ และทนทานตอน้ํ าคางแข็ง
สายพันธุ

Broad beans, Winsorbean ;  Vicia faba var. major Broad beans ฝกกลม กวางและยาว เมล็ด
ขนาดใหญ Winsorbean  ฝกกลมแบน



Field beans, Tickbean, Pigeon ;     V. faba var. minor  เมล็ดขนาดเล็ก สวนใหญจะปลูกเปน
อาหารสัตว หรอื ปุยพืชสด

Horse bean, V. faba var. equita เมล็ดขนาดกลาง

สายพันธุท่ีนิยมปลูก
สายพันธุทนรอน Foul Muddamma พนัธุอื่น ๆ เชน Broad
Winsor, Dwarf Coles, Dwarf Prolific, Acme, Dreadnought,
Equina, Green Winsor, Ipro, Stereo, Sweet Lorane
สภาพดินและการเตรียมดิน
เน่ืองจากเปนพืชที่มีระบบรากและทรงพุมขนาดใหญและเจริญ
เติบโตอยางรวดเร็ว ตองการดินท่ีรวนซุย มีความอุดมสมบูรณ
ของดินสูง หนาดินลึก ระบายนํ้ าไดดี pH 6.0-7.0
เตรียมดินใหลึก ใสปุยคอก กอนปลูก
การใสปุยเคมี ควรวิเคราะหธาตุอาหารในดิน
ไนโตรเจน (N)10-15 กิโลกรมั N ตอไร
ฟอสฟอรัส(P) ชวยในการเจริญของตนกลา ใสกอนปลูก

ผลการวิเคราะหดิน (ปริมาณ P2O5/ppm) อตัราปุยที่แนะนํ า P2O5กิโลกรมัตอไร
0-15 21-27
15-60 16-21
สูงกวา 60 10-16

พืชขาดฟอสฟอรัส ลํ าตนขนาดเล็ก ใบชูขึ้น ใบแกดานลางรวงเร็ว
โพแทสเซียม(K)

ผลการวิเคราะหดิน (ปริมาณ K2O/ppm) อตัราปุยที่แนะนํ า K2O กิโลกรมั N ตอไร
0-75 16-21

75-150 11-16
150-200 7-11
สูงกวา 200 -

**ใสกอนปลูก
พืชขาดโพแทสเซียม ชวงขอสั้น ขอบใบแหงสีนํ ้าตาล มวนขึ้นดานบน
ซัลเฟอร (S)ใส 4-5 กิโลกรมั S ตอไร ใสกอนปลูก
แมกนีเซียม (Mg)2-4 กิโลกรมั Mg ตอไร ใสกอนปลูก อาจใสในรูปโดโลไมท พืชท่ีขาดแมกนีเซียม เน้ือเย่ือ
ระหวางเสนใบ เปล่ียนเปนสีเหลือง ขอบใบสีเขียวเขม
ซิงค (zn) เม่ือดินมี Zn ต่ํ ากวา 1 ppm ใส 2 กิโลกรมั Zn ตอไร

พืชขาดแคลเซียม (Ca) ยอดออนแสดงอาการผิดปกติ หนอและยอดออนเห่ียว สวนเจริญแหงตาย
ใบยอดใกลสวนเจริญไมสามารถคลี่เปดออกได ใบหด งอ ยอดแหง ฝกผิดปกติ เห่ียวและมีสีดํ า เมล็ดไม
สามารถเจริญได

พืชขาดแมงกานีส พบแผลรอยขีดสีน้ํ าตาลในเมล็ด
การปลูกและดูแลรักษา
ปลกูโดยการหยอดเมล็ด กอนปลูกควรคลุกเมล็ดดวยสารเคมีปองกันโรค แมลง และ คลุก ไรโซเบียม
(Rhizobium leguminosarum) เพือ่เพิม่ความสามารถในการดึงไนโตรเจนจากอากาศ
จ ํานวนเมล็ด 440-1760 เมล็ดตอกิโลกรัม



การปลูกเพ่ือผลิตฝกสด ระยะปลูกระหวางตน 25-30 เซนติเมตร และ 75-100 เซนติเมตรระหวางแถว
การปลกูส ําหรับปุยพืชสด ใชเมล็ด 25-30 กิโลกรมัตอไร
ใชจ ํานวนตน 15 ตนตอตารางเมตรส ําหรับพันธุเมล็ดขนาดใหญและ 40 ตนตอตารางเมตร สํ าหรับเมล็ด
ขนาดเลก็ หรอื 24,000 ตนตอไร

ปลิดหนอและเด็ดยอด เพ่ือใหฝกมีขนาดใหญ สมํ่ าเสมอ
การใหน้ํ า
ระวงัการใหน้ํ ามากเกินไปกอนเมล็ดงอก อาจจะทํ าใหเมล็ดเนา ระยะพืชเจริญ
เติบโตรักษาความชื้นในระยะความลึก 30 เซนติเมตร 50% ของความสามารถ
ในการอุมน้ํ าของดิน ระยะดอกเริ่มบานและระยะเริ่มติดฝก การใหนํ้ ามากเกิน
ไป จะทํ าใหดอกและฝกรวง ควรใหน้ํ า
ในเวลา 9.00-10.00 น เพ่ือใหหนา
ดินแหงกอนค่ํ า

การเก็บเก่ียว
เก็บเก่ียวระยะท่ีเมล็ดเจริญเต็มท่ี และมีสีเขียว อายุประมาณ 65-
120 วันหลังหยอดเมล็ด ขึ้นอยูกับสายพันธุและฤดูปลูก
เก็บรักษาในอุณหภูมิ 4-7 o ซ ความชื้นสัมพัทธ 95 %
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